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PROCESSO SELETIVO PPGI/UNIRIO - CONFIRMAÇÃO DE ACEITAÇÃO

Eu, ,

CPF: , candidato aceito através do Processo Seletivo para a formação

da Turma de 2018, confirmo minha aceitação para o curso e o projeto de pesquisa indicados abaixo, conforme

resultado divulgado do processo seletivo. Declaro que iniciarei minhas atividades acadêmicas junto ao

Programa de Pós-Graduação em Informática no 1o semestre de 2018. 

Curso:       Mestrado em Informática      Doutorado em Informática

Projeto de pesquisa: 

Seleção Projeto de Pesquisa 

ACWE - Avançando a ciência da web e educação

ALIC - Alice: adapting, learning and integrating conceptualizations environment 

ASOA - Desenvolvimento ágil em arquitetura orientada a serviços

CHIC - Computação humana e inteligência coletiva: novos paradigmas da computação

CRED - Conversação em rede na educação

CUIA - Computação ubíqua e inteligência artificial

ECOS - Ecossistemas digitais de apoio à democracia

GOTI - Gestão organizacional através de tecnologia da informação

HEUR - Heurísticas na resolução de problemas de otimização combinatória complexos 

IARS - Investigação e análise de redes sociais online

ICED - Internet das coisas e educação

JOGO - Jogos digitais para participação cidadã em processos de prestação de serviços públicos

MUST - Mobilidade urbana e seu impacto nos sistemas inteligentes de transporte

OBID - Observatório da informação para democracia

OPER - Operação, avaliação e gerenciamento avançado de redes de computadores e novas 
arquiteturas para a Internet

PROC - Processos de Alinhamento dos Requisitos de Usabilidade com as Diretrizes de 
Acessibilidade

RECO - Sistemas de recomendação: sob a perspectiva das aplicações

SBSE - Engenharia de software baseada em buscas

SIGS - Sistemas de informação para gestão social

SUST - Coordenação de requisitos para otimizar sustentabilidade em ecossistemas de software

TRAN - Transparência (pública e privada)

Rio de Janeiro,  de  de .

_____________________________________________________

Assinatura do Candidato

Av. Pasteur 458, Urca, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22290-240, tels. 3873-6400/2530-8088


	Caixa de texto 1: 
	Caixa de texto 1_2: 
	Caixa de texto 1_3: 
	Caixa de texto 1_4: 
	Caixa de texto 1_5: 
	Bot#C3#A3o de op#C3#A7#C3#A3o 1: 10
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 1: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 1_2: Off


